
 
 

สรุปผลการประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงสาธารณสุข (TBM) ครั้งที่ 12/2565 
วันอังคารที่ 2 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 – 10.00 น. 

ณ ห้องประชุมการบูร ชั้น 3 อาคาร 1 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
วาระที่ ๑ ประธานแจ้งที่ประชุม ข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะ 
1) ขอบคุณที่เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน  
2) ผลการประเมิน ITA ของหน่วยงานในสังกัด กสธ. ปี 65 กสธ. ได้คะแนนเฉลี่ย  88.61 สป.สธ. ได้
ระดับ AA คะแนนเฉลี่ย 96.85 มีหลายกรมได้คะแนนลดลง โดยรอง นรม. และ รมว.สธ. ได้แสดงความ
ห่วงใยหน่วยงานที่ได้คะแนนน้อยกว่า 85 อาจมีผลต่อภาพลักษณ์ของ กสธ. ขอให้หน่วยงานพิจารณาใน
รายละเอียดเพื่อตอบคำถามใหส้อดคล้องและตรงประเด็นมากข้ึน  
3) การต่อสู้โควิด-19 กสธ.ร่วมกันทำงานผลออกมาในระดับดีมาก ขอแสดงความขอบคุณ ชื่นชม เคารพ 
และศรัทธาต่อบุคลากรทุกท่านท่ีร่วมมือกันอย่างเต็มที ่ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อรักษาความสมดุลทั้ง
ด้านการแพทย์สธ.และด้านสังคม เศรษฐกิจ สำหรับการดูแลในระยะ Post-Pandemic ต้องมีการประเมิน
เพื่อกำหนดเป้าหมายและตัวช้ีวัดในการดำเนินการฟื้นฟูระบบด้านสาธารณสขุ และการเข้าถึงบริการ ต่อไป 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

วาระที่ 3 เร่ืองเพ่ือพิจารณา  
3.1 ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 นอกสถานบริการ  
ผลการจัดสรร งปม. ค่าตอบแทนฉีดวัคซีนนอกสถานที ่ซึ่ง ค.ร.ม. อนุมัติงบกลางปี 64 สป. วงเงิน 1,778 ลบ. 
จัดสรร งปม. เดือน มิ.ย.-พ.ย.64 แล้ว 1,735.21 ลบ. (ร้อยละ 97.56) งปม.คงเหลือ 33.04 ลบ. ซึ่งมี
ยอดค้างจ่ายค่าตอบแทนฉีดวัคซีนตามผลงานจริง รอจัดสรร ของปี 64 ดังนี ้ เดือน ต.ค. 4.73 ลบ.  
เดือน พ.ย. 67.45 ลบ. และเดือน ธ.ค. 354.49 ลบ. รวมทั้งสิ้น 426.67 ลบ. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา  
1) อนุมัติจัดสรรงบกลาง 33.04 ลบ. ตามผลงานเดือน ต.ค. 64 และตามสัดส่วนผลงานของเดือน พ.ย. 64 
2) หน่วยบริการเบิกจ่าย งปม. ให้แล้วเสร็จภายใน 31 ส.ค. 65 และ 3) ของบเงินกู้ 421.94 ลบ.  
เพื่อจ่ายค่าตอบแทนตามผลงานเดือน พ.ย. 64 ท่ีเหลือ และผลงานเดือน ธ.ค. 64 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม การเสนอของบเงินกู้ 
ต ้องจ ั ดทำ เป ็นแผนงาน/โครงการ ท ี ่มี
รายละเอียดชัดเจนของจำนวนบุคลากรใน  
แต่ละสาขาวิชาชีพ  
 
มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่เสนอ และมอบ
หน่วยงานที ่เกี ่ยวข้องจัดทำรายละเอียด  
ให้ชัดเจน และขอให้ ผตร. ชี ้แจง จนท.ให้
เกิดความเข้าใจและรับทราบถึงความก้าวหน้า 
ในการเสนอของบค่าตอบแทนเสี่ยงภัยฯ 

3.2 แนวทางการดูแลแพทย์เพ่ิมพูนทักษะ  
ตามประกาศแพทยสภา ที่ 104/60 เรื่องการกำหนดกรอบเวลาการทำงานของแพทย์ภาครัฐ 1) แพทย์
เพิ่มพูนทักษะ (1) ชั่วโมงการทำงานของแพทย์นอกเวลาราชการไม่ควรเกิน 40 ชม./สัปดาห์ (2) ระยะเวลา
การทำงานเวรอุบัติเหตุและฉุกเฉินไม่ควรเกิน 16 ชม. ติดต่อกัน 2) แพทย์ท่ีมีอายุตั้งแต่ 55 ปี เป็นต้นไป 
ควรได้รับสิทธิ์งดอยู่เวรนอกเวลาราชการ ประกาศแพทยสภา ที่ 46/65 เรื่องแนวทางการกำหนดกรอบ
เวลาการทำงานของแพทย์ภาครัฐ แพทย์เพิ่มพูนทักษะ 1) ช่ัวโมงการทำงานของแพทย์นอกเวลาราชการไม่
ควรเกิน 40 ชม./สัปดาห์ 2) ระยะเวลาการทำงานเวรอุบัติเหตุและฉุกเฉินไม่ควรเกิน 16 ชม. ติดต่อกัน และ 
3) ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องปฏิบัติงานต่อเนื่อง 24 ชม. แพทย์ต้องได้รับการพักผ่อนอย่างน้อย 4 ชม. 
ขึ้นไป คู่มือการดำเนินการโครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะ 65 หน้าท่ี 7 ข้อ 3 การจัดเวรนอกเวลา อยู่เวรไม่
มากกว่า 15 วันต่อเดือนทั้งนี้ รวมเวรในหอผู้ป่วยในและแผนกฉุกเฉิน จึงได้กรณีศึกษา ชม.การทำงานของ
แพทย์ทุกระดับของ กสธ. โดยการสำรวจการจัดจำนวนเวรนอกเวลาราชการของแพทย์เพิ่มพูนทักษะ ปี 64 
(1 มิ.ย. 64-31 พ.ค. 65) ดังนี้ 1) สำรวจการจัดจำนวนเวรนอกเวลาราชการของแพทย์เพิ่มพูนทักษะใน 
รพ. ที่เป็นสถาบันฝึกอบรม สังกัด สป.สธ. 117 รพ. (ร้อยละ 95.1 ของ รพศ./รพท.) 2) ระหว่าง 3-23 
พ.ค. 65 โดยใช้แบบสอบถาม Google form 3) แพทย์เพิ่มพูนทักษะทำงานใน รพศ./รพท. 10 เดือน 
(43 สัปดาห์) รพช. 2 เดือน (9 สัปดาห์) 4) จำนวนเวรที่จัดให้แพทย์เพิ่มพูนทักษะปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการทุกสาขา ซึ่งมี รพ. ที่ตอบแบบสำรวจ 115 รพ. (ร้อยละ98.2) พบว่ารพ.ที่แพทย์เพิ่มพูนทักษะ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เกิน 40 ชม.ต่อสัปดาห์ 65 รพ. (ร้อยละ 56.5) รพ.ที่แพทย์เพิ่มพูนทักษะ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เกินกว่า 52 ชม.ต่อสัปดาห์ ร้อยละ 20.9 และมีแพทย์เพิ่มพูนทักษะทำงาน
เวรอุบัติเหตุและฉุกเฉินต่อเนื่อง 16 ชั่วโมง จำนวน 29 รพ. ข้อพิจารณา แนวทางการดูแลแพทย์เพิ่มพูน
ทักษะ 1) รพ.ที่เป็นสถาบันฝึกอบรมแพทย์เพิ ่มพูนทักษะ ควรจัดให้มี (1) อาจารย์แพทย์ที่พร้อมให้
คำปรึกษาและช่วยเหลือแพทย์เพิ่มพูนทักษะในการปฏิบัติงาน (2) กำหนดให้มีผู้รับผิดชอบโครงการ 

ขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติม  
1) ควรวิเคราะห์ว่าปัญหาคืออะไร ทั้งในเชิง
ปร ิมาณ คุณภาพ วางแผนในการแก้ไข
ปัญหาตามระดับความรุนแรงของปัญหา  
ในเชิงระบบ พร้อมจัดทำข้อเสนอระยะสั้น 
ระยะกลาง ระยะยาว ตามขนาดของ รพ.  
ทั ้งในประเด็น Workload การส่งต่อ การ
กระจาย กำลังคน และระบบบริการ  
2) นำเสนอข ้อม ูลการสำรวจต ่อ ผตร.  
เพื ่อพิจารณาหาแนวทางบริหารจัดการ
ร่วมกับ รพ. ตามบริบทของพื้นที่ต่อไป 
3) ควรมีหนังสือแจ้งเวียนให้ รพ.รับทราบ
และพิจารณากำหนดกรอบเวลาในการ
ทำงานให้เหมาะสม 
 
มติที่ประชุม มอบ สธน. เขต 6 (นพ.สุริยะ) 
ร่วมกับ สบพช. แต่งตั้ง คทง. โดยรองปลัดฯ 
(นพ.สุระ) เป็นที่ปรึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้องร่วม
ว ิ เคราะห์แนวทางการดำเน ินงาน และ
นำเสนอในการประชุมครั้งถัดไป 



3.2 แนวทางการดูแลแพทย์เพ่ิมพูนทักษะ (ต่อ)  
ฝึกเพิ่มพูนทักษะเพื่อพัฒนาคุณภาพการฝึกอบรม (3) การวางระบบในการกำกับ ติดตาม ดูแลการ
ปฏิบัติงานของแพทย์เพิ ่มพูนทักษะ 2) ควรจัดให้มีภาระงานที ่เหมาะสม มีความสมดุลสำหรับการ
ปฏิบัติงานทั้งในเวลาและนอกเวลา โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ป่วยและผลกระทบต่อประสิทธิภาพ
การทำงาน รวมถึงสุขภาพและคุณภาพชีวิตของผู้ปฏิบัติงาน (2P Safety) ตามกรอบเวลาการทำงานของ
แพทย์เพิ่มพูนทักษะ 3) รพ.ที่เป็นสถาบันฝึกอบรมแพทย์เพิ่มพูนทักษะ ควรเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทักษะต่างๆในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมรวมทั้งส่งเสริมด้านสวัสดิการเพื่อ
สร้างขวัญและกำลังใจให้แก่แพทย์เพิ่มพูนทักษะในมิติต่างๆอย่างเหมาะสม 

 

วาระที่ 4 เร่ืองเพ่ือทราบ / ติดตามความก้าวหน้า  
4.1 สถานการณ์ด้านการเงินการคลังของหน่วยบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
ภาพรวมข้อมูลบริการของ รพ. และ รพ.สต. ปี 65 (Q3) จำนวนผู้ป่วยนอกและจำนวนผู้ป่วยในเริ่มกลับ
เข้ามารับบริการใน รพ.จำนวนใกล้เคียงกับปี 62 โดยสถานการณ์ทางการเงินของหน่วยบริการสังกัด 
สป.สธ. ปี 65 (Q3) พบว่า มีเงินทุนสำรองสุทธิ (NWC) 146,996.9 ลบ. เงินบำรุงคงเหลือ (หลังหกัหนี้
แล้ว) 59,864.7 ลบ. และมีรายได้มากกว่ารายจ่าย 65,113.3 ลบ. แต่ยังพบว่ามี 2 รพ.ที่มีเงินบำรุง
คงเหลือ (หลังหักหน้ีแล้ว) และ NWC ติดลบ ซึ่งสถานการณ์ NWC ปี 65 ติดลบน้อยลง จาก ปี 64 เหลือ 
-2,390.8 ลบ. สำหรับอัตราการเปลี่ยนแปลง ทุนสำรองสุทธิ (NWC) ปี 65 (Q3) มีสินทรัพย์หมุนเวียน 
197,334 ลบ. ขณะเดียวกันมีหนี้สินหมุนเวียน 50,337 ลบ. ซึ่งพบว่ามีอัตราการเปลี่ยนแปลงของ
หนี้สินน้อยมาก จึงได้มีการจัดทำแผนบริหารจัดการหนี้ มิ.ย.-ก.ย. 65 จำแนกเป็น 4 ประเภท คือ 1) หนี้
ค่าตอบแทนค้างจ่าย 2) หนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างจ้าง 3) หนี้ค่ารักษาตามจ่าย 4) เจ้าหนี้การค้า สำหรับ
เงินทุนสำรองสุทธ ิและเงินบำรุงคงเหลือ (หลังหักหนี้แล้ว) รายเขตสุขภาพ ปี 65 (Q3) รวม 59,865 ลบ. 
ไม่มีเขตสุขภาพใดติดลบ สถานการณ์ทางการเงินของหน่วยบริการสังกัด สป.สธ. ปี 65 (Q3) มี รพ.ที่มี
วิกฤตทางการเงินระดับ 4 จำนวน 3 รพ. (รพร.ท่าบ่อ/รพ.วัดจันทร์/รพ.แจ้ห่ม) ข้อเสนอเพื่อทราบและ
พิจารณา 1) กำกับติดตามหน่วยบริการให้เร่งรัดชำระหนี้  เช่น (1) ค่าตอบแทนค้างจ่าย (2) หนี้ 
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย (3) หนี้ค่ารักษาตามจ่าย (4) เจ้าหนี้การค้า เช่น องค์การเภสัชกรรม 2) เฝ้าระวัง 
สถานการณ์การเงินใน รพ. ที่ยังมีสถานการณ์การเงินติดลบ 

ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม  
1) แนวทางการนำเสนอข้อมูลต่อที่ประชุม
ควรกำหนดกรอบการนำเสนอ วัตถุประสงค์ 
สรุปผลการนำเสนอ และประเด็นที่ต้องการ
ให้ที่ประชุมเพื่อทราบ/เพื่อพิจารณา หรือให้
ข้อเสนอแนะ  
2) หนี้ อภ.ค้างจ่ายขอให้ดำเนินการทยอย
จ่ายรายปี โดยพิจารณาตามสถานการณ์
การเงินของหน่วยบริการ 
3) การพิจารณาจัดสรรเงินกัน CF เพื ่อให้ 
ผตร. บริหารจัดการภายในเขต  
 
มติท่ีประชุม รับทราบ และมอบ ผตร. กำกับ
ดูแล รพ.ที่มีวิกฤติการเงินระดับ 4 จำนวน 
3 รพ. (รพร.ท่าบ่อ/รพ.วัดจันทร/์รพ.แจ้ห่ม) 

4.2 แผนการดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางการแพทย์และสาธารณสุข สำหรับการเป็นเจ้าภาพ 
จัดการประชุมเอเปค ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

คณะอนุฯด้านความปลอดภัยทางการแพทย์และสาธารณสุข โดยมี นพ. ธงชัย กีรติหัตถยากร รองปลัดฯ สธ. 
เป็นประธาน และกอง ตปท.ร่วมกับกรม พ. และกรม คร. เป็นเลขานุการร่วม มีอำนาจและหน้าที่สำคัญ 
คือกำหนดมาตรการ วางแผน และอำนวยการด้านการรักษาความปลอดภัยและการจราจร สำหรับการ
ประชุม APEC เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยการดำเนินการที่ผ่านมา คณะอนุฯ  
มีมติให้จัดทำแผนการดำเนินงาน และกอง ตปท.รวบรวมแผนดำเนินงานจากหน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง  
แจ้งเวียน คณะอนุฯ เพื่อพิจารณารับรองร่างแผนดำเนินงาน ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุงแก้ไข  
คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในสัปดาห์นี้ สำหรับแผนการดำเนินงานได้รับข้อมูลจาก กรม พ. กรม คร. กรม อ. 
กรม ว. กรม สจ. กสธฉ. แลพ สพฉ. โดยแผนการดำเนินงานจะมีทั้งหมด 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการแพทย์ 
2) ด้านการควบคุมป้องกันโรค COVID-19 และโรคอื่น ๆ 3) ด้านการตรวจความปลอดภัยอาหาร 4) ด้าน
สุขภาพจิต ซึ่งเอกสารทั้งหมดจะถูกรวบรวมเป็นรปูเลม่ สามารถดาวน์โหลดได้จาก QR Code ข้อเสนอแนะ 
1) เพื่อทราบผลการดำเนินงานของ คอก. 2) เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แผนการดำเนินงานต่อไป 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

4.3 งบประมาณสำหรับการประชุมเอเปค ปี 2565 (APEC 2022)  
การประชุมเอเปค ปี 65  ที่จัดโดย กสธ. ได้รับการจัดสรร งปม. เพื่อจัดงานแล้ว 2,143,000 บ. แบ่งเป็น 
สป.สธ. 1,832,200 บ. กรม พ. 310,800 บ. และ เสนอ คำขอรับการสนับสนุน งปม. เพิ่มเติมสำหรับ
การจัดการประชุมเอเปค ครั ้งที ่ 12 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง จากงบกลาง ปี 65 โดย กยผ.สป.ส
พิจารณาธ. ได้รวบรมข้อมูลคำขอ งปม. ดังนี้ 1) สป.สธ. 4,986,500 บ. 2) กรม พ. 810,200 บ. ๓) 
กรม พท. 1,103,000 บ. ๔) กรม คร. 991,400 บ. ๕) กรม สบส. 300,000 บ. ๖) กรม สจ. 
40,000 บ. ๗) กรม อ. 1,805,000 บ. รวมทั้งสิ ้น จำนวน 9,956,100 บ. ทั้งนี ้ สงป. ขอให้ กสธ.
ช้ีแจงว่า งปม.ที่ขอเพิ่มไม่มีความซ้ำซ้อนกับ งปม. ที่ได้รับจัดสรรแล้ว และขอให้จัดส่งเอกสารคู่เทียบในการ
จัดจ้าง organizer และอื่นๆ เพื่อประกอบการพิจารณาจัดสรร งปม.ต่อไป จึงขอความกรุณากรมที่เสนอขอ 
งปม.จัดส่งเอกสารคู่เทียบ มายังกองการต่างประเทศ โดยด่วนต่อไป 

มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหน่วยงาน 
ท ี ่ เก ี ่ ยวข ้องร ับข ้อ เสนอแนะเพ ิ ่ม เติม  
เพื่อดำเนินการ ต่อไป 
 


